TOURISMUS [ ER ] LEBEN

• Hotelirstvo z informacijsko tehnologijo (IT)
• Menedžment v mednarodnem turizmu
www.kts-villach.at

• Turizem in konjereja

Dobrodošli na Koroški šoli za turizem!

Veseli me, da se vi in vaš otrok zanimate za izobraževanje na Koroški šoli za turizem (Kärntner Tourismusschule –
KTS). KTS mladim omogoča celovito izobraževanje in
usposabljanje, ki odpira vrata do dela v največji panogi na
svetu.
Koroška šola za turizem – KTS je pojem odličnega
izobraževanja, ki že 50 let uživa kar najboljši mednarodni
sloves. Cenimo in poudarjamo osebnostni razvoj, poslovni
bonton in celovitega posameznika.
Za spodbujanje talentov in zmožnosti naših dijakov in
vsega, kar jih zanima, lahko na Koroški šoli za turizem
izbirate med različnimi programi, ki so značilni le za našo
šolo. Obsežen jezikovni program (angleščina, italijanščina, francoščina, španščina) zagotavlja visoko raven znanja tujih jezikov. Strokovne predmete poučujejo strokovnjaki praktiki s področja turističnega gospodarstva. Tudi tu ne
boste prikrajšani za praktične izkušnje, saj so rdeča nit
celotnega izobraževanja in usposabljanja. Zagotavljamo
jih v številnih projektih v sodelovanju z gospodarstvom.
Naši dijaki in dijakinje zaradi teh praktičnih izkušenj lažje
vstopajo na trg dela, hkrati pa so na njem ravno zaradi
izkušenj zaželena delovna sila.

Na področju informacijske tehnologije spadamo med
vodilne šole na Koroškem. Vsem učencem ponujamo sodobno usposabljanje v informatiki in hotelskih rezervacijah.
V odlično opremljenih prostorih za praktični pouk lahko
dijaki in dijakinje v šoli pridobljeno znanje takoj prenesejo
v prakso, ali pa v naši večerni restavraciji nabirajo pristne
izkušnje. Dodatni pomembni elementi usposabljanja so
obvezna praksa, ki se pretežno opravi poleti po posameznem šolskem letniku, ter potrdila o opravljeni praksi, kot
so mladi somelje, poznavalec sirov in mladi barman. Samo po sebi se razume, da so predavatelji tudi sami
uspešni pri svojem delu.
Če vas je naša ponudba izobraževanja prepričala in
nagovorila ter želite več informacij, se obrnite na nas in
pridite s svojim otrokom na osebni pogovor. Za lažjo odločitev lahko vaš otrok po predhodnem telefonskem dogovoru preživi informativni dan v naši šoli.
Veselim se skorajšnjega snidenja z vami in vašim otrokom.

Mag. Dr. Gerfried Pirker
direktor

HLT - odskočna deska
za mednarodno kariero
Vrhunska turistična izobrazba v alpskojadranskem prostoru
Srednja šola za turizem ponuja tri smeri
• Hotelirstvo z informacijsko tehnologijo (IT)
• Management v mednarodnem turizmu
• Turizem in konjereja
Zasebna šola zvezne dežele Koroške z internatom
Trajanje 5 let
Obvezna praksa 32 tednov
Zaključek z zrelostnim in diplomskim izpitom
Osnova za uspešno samostojno pot ali študij
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti v gostinstvu oz. hotelirstvu
ob zaključku oz. v potovalni agenciji po poldrugem letu prakse
Poklicni naziv
Turistični tehnik/turistična tehnica oz. turistični tehnik/turistična
tehnica in konjerejski tehnik/konjerejska tehnica
Poklicna področja v turizmu so med drugim gostinstvo, hotelirstvo, potovalne agencije in turistične organizacije, organizacija
dogodkov

KTS je pojem za mednarodni značaj
Pouk in učni načrt dopolnjujemo z dodatno ponudbo, ki
vas pripravlja na mednarodno kariero.
• Jezikovna in kulturna popotovanja na vznemirljive desti-

nacije
• Obiskovanje sejmov v tujini (npr. ITB v Berlinu)
• Program EU – Erasmus+, podpora pri opravljanju prak-

se v tujini
• Španščina kot izbirni predmet

• Udeležba na mednarodnih tekmovanjih

HLT tri specializacije à la carte
Hotelirstvo z informacijsko tehnologijo (IT)
Vsem, ki si želijo ustvariti kariero v managementu ponujamo
osredotočenost na vodenje, timsko delo, ustanavljanje podjetja, praktičen razvoj podjetniških konceptov, podprt z informacijsko tehnologijo, strokovne ekskurzije v tujino oz. udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.

Management v mednarodnem turizmu
Vsem, ki si želijo mednarodne kariere in se radi učijo tujih jezikov, ponujamo angleščino, italijanščino ali španščino ter tretji
sodobni tuji jezik, francoščino, pa tudi bivanje v tujini, jezikovna tekmovanja, angleščino kot delovni jezik pri nekaterih
predmetih, partnerstvo s šolami v alpsko-jadranskem prostoru.

Turizem in konjereja
Vsem ljubiteljem konjev, ki si želijo z edinstveno kombinacijo
šolanja ustvariti dodatne možnosti za življenje in delo, ponujamo specializacijo, ki poteka na Kmetijski strokovni šoli (LFS)
Stiegerhof, možnost pridobitve dodatnega poklicnega naziva
konjerejski tehnik/konjerejska tehnica in številne dodatne
možnosti usposabljanja, povezanega s konji.

KTS je pojem za praktično usposobljenost
Glede na izbrano specializacijo lahko pridobite dodatna
spričevala, ponujamo pa še več.
• dipl. poznavalec sirov, v sodelovanju z organizacijo Agrar-

markt Austria in podjetjem Kärntnermilch

• program za pridobitev spričevala Jungsommelier Österreich

– mladi somelje Avstrije, ob podpori avstrijskega vinarstva;
vinska potovanja, lastni vinograd

• mladi barman in barista
• rezervacijski sistemi
• lastna učna restavracija
• udeležba na mednarodnih tekmovanjih

TK - Višja šola za turizem
Mednarodno uveljavljeno izobraževanje
na področju menedžmenta v turizmu
Dveletna Višja šola za turizem – Destinacijski menedžment
in hotelirstvo – želi v kratkem času pripraviti maturantke in
maturante na začetek opravljanja dejavnosti. Več kot 900
absolventov in absolventk naše višje šole že uspešno dela po
vsem svetu. Kombinacija praktičnega in teoretičnega
izobraževanja je odlična podlaga za kariero v največji panogi
na svetu.

Dodiplomski študij
Izobraževanje in usposabljanje na višji šoli priznavajo avstrijske in tuje partnerske univerze. Študenti in študentke naše
višje šole potrebujejo eno ali največ dve leti za pridobitev diplome na partnerskih univerzah in visokih strokovnih šolah.

Koraki na samostojno pot
Gastronomija in hotelirstvo
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti ob zaključku šolanja
Potovalna agencija
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti po poldrugem letu dela v
stroki

KTS je pojem za mednarodni značaj
Pouk in učni načrt se dopolnjujeta z dodatno ponudbo, ki
vas pripravlja na mednarodno kariero.
• Jezikovna in kulturna popotovanja na vznemirljive desti-

nacije

• Predavanja uspešnih praktikov ter absolventov in absol-

ventk

• Program EU – Erasmus+, podpora pri praksi v tujini

Trajanje 4 semestri

Sprejemni pogoji
zrelostni izpit srednje šole oz. poklicni zrelostni
izpit ali zrelostni izpit za eksterne dijake
dobro znanje nemščine in angleščine
Specializacija
destinacijski management in hotelirstvo
Jeziki španščina oz. francoščina ali italijanščina
Učna jezika nemščina/angleščina

Zaključek diplomski izpit
Obvezna praksa 3 mesece
Poklicni naziv turistični tehnik/turistična tehnica
Poklicna področja v managementu
gostinstvo, hotelirstvo, recepcija,
catering, hrana in pijača (F&B), potovalne in
turistične agencije,

Internat in učni hotel »Atrij« (Das Atrium)
Življenje, učenje in aktivno preživljanje prostega časa z vrstniki
Koroška šola za turizem – KTS je v kraju Beljaške Toplice (Warmbad-Villach), v neposredni bližini Koroških term
(Kärnten Therme) ter bogate prostočasne in športne ponudbe. Dijaki in dijakinje lahko uživajo v udobju internata in izkoristijo možnosti za športne dejavnosti. Nastanjeni so v leta 2020 obnovljenih dvoposteljnih sobah, ki so opremljene s televizijo, hladilnikom in sefom. Povezovalni člen med dijaki/dijakinjami, šolo in starši so socialni pedagogi in pedagoginje, ki
tudi organizirajo različne ustvarjalne, glasbene in športne dejavnosti ter pomagajo dijakinjam in dijakom pri organizaciji
učenja in samostojnem upravljanju časa.
Kmetijska strokovna šola Stiegerhof v sosednji občini Bekštajn (Finkenstein) je na čudoviti planoti. Iz velike maneže in z
vadbišča je čudovit razgled na Beljak. Kot šolsko in izobraževalno središče je Kmetijska strokovna šola Stiegerhof
poznana in cenjena daleč prek meja. Tukaj ohranjamo in posredujemo vrednote, tradicijo in inovativnost. Za usposabljanje za diplomiranega konjerejca/konjerejko je na voljo vseh pet avstrijskih pasem konj (noriški konj, haflinški konj, avstrijski toplokrvni konj, lipicanec, arabski konj shagya).

Doživite Koroško šolo za turizem v živo
na individualnih informativnih dnevih in
dnevih odprtih vrat Open House Days
9504 Warmbad Villach
Kumpfallee 88 und 90
Tel. +43 (0)4242 3007 507
Fax +43 (0)4242 31 400

office@kts-villach.at
www.kts-villach.at
facebook.com/KTS-Villach
ktstourismschool

več informacije na
Open House Online
www.kts-villach.at

